زیست بوم

سهشنبه  3خرداد 1401
سال بیست و هشتم
شماره 7915

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

تالش  17ساله یک مجموعهدار که از همدان تا تهران را برای تشکیل موزه شهری زیرپا گذاشت

محراباصلی«مسجدجامعتَرک»ازسنگیکپارچهساختهشدهاست

 500سال تاریخ روی دست یک شهروند
خبرنگار

بـــرش

 24ëëســاعت طول کشــید تا آثار تاریخی از کشور
خارج شد
در ایــن گزارش نامی از این مجموعهدار برده
نمیشــود .حــذف نــام او دلیــل دارد زیــرا او یک
بــار طعم تلخ ســرقت مجموعهاش را چشــیده
است .این مجموعهدار میگوید« :برای نخستین
بار در ســال  84درخواســت مکان بــرای ویترینی
شــدن مجموعه را دادم اما تالشها به سرانجام
نرســید و باالخره مجموعه من در سال  86مورد
ســرقت قرار گرفت ».به گفته ایــن مجموعهدار،
 24ســاعت طول میکشــد تا آثار او از همدان و از

خبرنگار

عکسها :ایران

تــاش یــک مجموعــهدار همدانــی بــرای
مــوزهای کردن آثــار تاریخی که بــا هزینه خود به
ایران بازگردانده ،بینتیجه ماندهاســت .پیگیری
 17ساله او تاکنون در حالی به ایجاد موزه شهری
در همدان منجر نشــده که بــه تازگی  46نماینده
مجلس طرح «اســتفاده بهینه از اشیای باستانی
و گنجهــا» را بــا هدف فروش اشــیای باســتانی و
ارزآوری مطرح کردهاند! که این تضاد به سؤاالت
بیشــمار منجر شــده اســت .از یک ســو برخی از
نمایندگان بهدنبال «جــرم زدایی» از خروج آثار
تاریخی از کشور هستند ،از سوی دیگر تالشهای
یک شــهروند که طی  30سال یک مجموعه آثار
متعلق به تاریخ صفوی تا قاجار را از سراسر دنیا
بــه ایــران برگردانده روی دســتش مانده اســت!
او یــک بار هــم به همــراه نماینده شــهر همدان
بــه تهران آمد تــا بتواند با وزیر میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایــع دســتی دیــدار کنــد امــا در
نهایت مجبور شــد تا نامه درخواســت خود را به
عزتاهلل ضرغامی بدهد و بازگردد.
این مجموعهدار در تمام این سالها از ترکیه
تا آلمان ،از فرانســه تا سوئد ،از بلژیک تا اتریش،
از ســوریه تا روســیه و ...هرجا ردی از آثار تاریخی
ایــران دیــد ،هزینــه کارشناســی را پرداخت کرد و
پــس از تأیید تعلق اثــر به تاریخ ایــران ،آن را به
توگو
کشــور بازگرداند .امروز که با «ایران» به گف 
نشســته اســت ،میگوید 17 :سال اســت بهدنبال
مکانــی بــرای نمایش آثــارش به نام ایــران و در
همــدان اســت .امــا باوجــود بســتن  28قــرارداد
و اخــذ  14رأی از شــورای شــهر ،صــدور مجــوز و
مصوبــه از ســوی شــورای شــهر و شــورای تأمین
اســتان ،همچنــان پشــت درهــای بســته مانده و
نمیداند با اشــیایی کــه داخل کارتن قــرار دارند
چه کار کند؟!

آوین صفایی

گزارش

هستی بختیاری

کشــور خارج و  48ساعت بعد در دوبی به حراج
گذاشته شوند .او در نهایت بهعنوان خریدار ،وارد
معامله با دزدان مجموعه خود میشــود که این
معامله صوری به دســتگیری  12نفر میانجامد.
ســارقان به گفتــه او هنــوز هم در زندان هســتند.
 7نفر از  12نفر دســتگیر شــده به سرقت اعتراف
کردهاند اما این اعتراف باعث نشــد حتی یک اثر
از آثار به سرقت رفته بازگردد.
ی سرقت میکنند.
مجموعه او را عدهای فیوج 
او دزدی را ســفارش شــده میدانــد و میگویــد:
«معلــوم بــود که اطالعــات کامــل به آنهــا داده
بودند .خانه را در عرض ســه ساعت و نیم خالی
کــرده و با خــاور بــرده بودند ».ایــن مجموعهدار
میگوید« :مســئوالن اســتان هیــچ کمکی به من
نکردند .بارها از آنها خواســتم کــه عکس آثار به
ســرقت رفته را در سایتهای معتبر منتشر کنند
تا خریداران بدانند اشــیا قاچاق و سرقتی است و
آنها را نخرند اما هیچکس کمک نکرد».
او بــه قانون مصوب ســال  85اشــاره میکند
و میگویــد« :طبق قانون ،میــراث فرهنگی باید
مــکان امنــی را در اختیــار مجموعــهدار بگذارد
و مجموعــهدار هــم هزینــه تعمیــرات و اجــاره
را بدهــد و مــوزه را دایــر کند ».او زندگــی خود را
یک زندگی «کارتنی» میداند و میگوید« :بعد
از ســرقت ترســیدیم و مجموعــه را در کارتن به
خارج از شــهر بردیــم .در حالی کــه طبق قانون
وظیفه میراث فرهنگی اســت که آثار را ویترینی
کننــد و در معــرض دیــد عمــوم بگذارنــد».
همچنین یــک دهه تالشاش از ســال 84تا 94
برای ویترینی شــدن آثار به در بســته میخورد.
مسئوالن شهری اصفهان پیشنهاد میدهند که
موزه را در این شــهر تأســیس کند .خبر به گوش
مسئوالن شهری همدان میرسد و آنها باالخره
پــای صحبت مجموعهدار همدانی مینشــینند
کــه مجموعــه ایــن نشســت و برخاســتها بــه
 14رأی مثبــت اعضــای شــورای شــهر همــدان
میانجامد.
بدیــن ترتیــب تأســیس مــوزه توســط
مجموعهدار همدانی به تصویب شــورای شــهر
میرسد .شورای شهر و شهرداری همدان نیز به
این توافق میرســند که مکان موزه باید نزدیک
به کالنتری باشــد کــه امنیت آن تضمین شــود.
آنهــا در نهایت خانــه قدیمی «پوســتیزاده» را
انتخــاب میکننــد .یــک قــرارداد مشــارکتی هم
بیــن صاحب مجموعه آثار صفــوی و قاجاری و
شــهرداری همدان بسته میشــود .مجموعهدار
پرداخــت هزینه و نگهداری را به عهده میگیرد

مسجدی سنگی با ستونهای سرخ رنگ

ابراهیم مولوی رئیس ســابق شــورای شــهر همــدان به «ایــران» میگوید« :پــس از اثبات اصالت
مجموعه مدیریت شهر تصمیم گرفت خانه پوستیزاده در کنار تپه باستانی هگمتانه را در اختیار
این مجموعهدار بگذارد تا موزه شــهری با قرارداد اجاره  99ســاله در شــهر همدان تشــکیل شــود.
قرارداد اما لغو و قرار شــد تا این خانه ارزشــمند کاربری بومگردی پیدا کند ».او میگوید« :همدان
خانه و بناهای تاریخی زیادی چون مدرســه صالحان ،مدرســه امریکاییها ،بانک شاهی ،مدرسه
مریم و مدرســه جنت و ...دارد که به لحاظ تاریخی فاخر و ارزشــمند هســتند و قابلیت تبدیل به
مراکز تفریحی و توریستی را دارند و معلوم نیست چرا خانه پوستیزاده را میخواهند به بومگردی
تبدیلکنند.
ظاهر پورمجاهد ،معاون ســرمایهگذاری اســتانداری همدان در پاســخ به ســؤال «ایران» مبنی بر
چرایــی عــدم حمایت اســتانداری برای موزه شــدن آثــار تاریخی و باســتانی این مجموعــهدار به
«ایران» گفت« :مصوبهها و موافقتنامههای اخذ شــده توســط ایشــان مربوط به شورا و شهرداری
سابق است .االن ترکیب شورای شهر و شهرداری عوض شده است ،ایشان یک بار دیگر درخواست
خود را به صحن شورا ببرد و با شهردار جدید مالقات کند».

و امضــا میدهد کــه  20درصد از فــروش بلیت
مــوزه را هــم بــه شــهرداری پرداخــت کنــد .این
مجموعــهدار در حالــی پرداخــت ســهم بــه

شــهرداری را قبــول میکنــد کــه میگویــد« :این
بند قرارداد منافات قانونی داشت ».شهرداری
و شــورای شــهر از او میخواهند که نظر مســاعد

شــورای تأمیــن اســتان را هــم بگیــرد .شــورای
تأمین اســتان هم موافقــت میکند .او میگوید:
«پس از این توافق در ســال  70 ،94ویترین را به
قیمــت  70میلیــون تومان تهیه کــردم اما خانه
پوســتیزاده را ندادند ».او به گفته خود سال 99
هم درخواست به استانداری همدان میبرد اما
معاونت ســرمایهگذاری اســتان بــه او میگوید:
«همدان اهتمامی برای موزهای شدن آثار شما
نمیبینــد ».او میگوید« :به آنها گفتم پس چرا
بــرای مــن هزینه تراشــیدید 28 ،قــرارداد با من
نوشــتید و خودتــان بهــم زدیــد؟ مــکان و نحوه
قــرارداد را خودتان پیشــنهاد کردیــد ،هرجور که
نوشــتید من قبول کردم اما خودتان آن را برهم
زدیــد ».او میگویــد« :در دولــت جدیــد هم من
طبق معمول ســالیان گذشــته درخواســت را به
اســتانداری بردهام .آنها قولهای مساعدی هم
دادهاند ».او شــرح حال خــود و آثار تاریخیاش
را بــه وزارت میــراث فرهنگــی هــم آورده و وزیر
میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی هم
به او قول مساعد داده است.

نظر هیأت کارشناسی درباره مقصران حادثه اتوبوس خبرنگاران صادر کرد

رأی متناقض

هیــأت کارشناســی تنهــا مقصــر نداشــتن کمربنــد
ایمنــی را هم راننده دانســتهاند تا این ســؤال پیش
ط زیســت کشور
بیاید که آیا ســازمان حفاظت محی 
و ســتاد ملی احیای دریاچه ارومیه هیچ مسئولیتی
در قبــال وســیله نقلیــه نامناســبی کــه در اختیــار
خبرنگاران گذاشت ه بودند ،ندارند؟ صندلی ریحانه
یاسینی ســردبیر ایرنا  24و مهشــاد کریمی کمربند
ایمنی نداشــت و همین مســأله به پرت شدن آنها
منجر شد و جوانمرگ شدن آنها را رقم زد.
یکی از کارشناســان هیأت چهار نفــره در واکنش
به اعتراض یکی دیگر از خبرنگاران حادثه دیده گفته
اســت« :در هر حال ،هرکس مقصر باشــد دیه شــما
پرداخت میشــود!» سه نفراز کارشناســان در حالی
مسئوالن سفر را مبرا کردند که پیش از این کمیسیون

عالی تصادفات ،کمیســیون ایمنی راهها ،هیأت سه
نفــره فرماندهی پلیس راه اســتان آذربایجان غربی
متشــکل از فرمانده پلیس راه اســتان ،رئیس پلیس
بازرســی و رئیــس اداره نظارت بر عملیــات جادهای
و ســازمان حمــل ونقل جــادهای و پایانههای کشــور
 50درصــد تقصیــر را متوجــه مدیــران ســفر کــرده
بودند .پیش از این براســاس نظر دادگســتری استان
ط زیســت
آذربایجان غربی ،مدیرکل حفاظت محی 
ط زیســت
اســتان ،رئیــس اداره کل حفاظــت محیــ 
شهرســتان ارومیه و دبیر اســتانی و منطقهای ســتاد
ملی احیای دریاچــه ارومیه عالوه بر راننده بهعنوان
مقصرانواژگونیاتوبوسخبرنگارانشناختهشدند.
آنها مســئوالن ســفر مطبوعاتی هســتند که هرگز به
پایان نرسید .خبرنگاران مدعو با هدف تهیه گزارش

الواح تخت جمشید به سرزمین مادری برگشت

فارس

 ۱۱۰لوح منتخب که بیش از  ۸۰ســال رنگ سرزمین مادری را به خود ندیده بودند،
دو ســال پیش وارد ایران شــده و برای اولین بار ،همزمان با هفته میراث فرهنگی از
نـــــما
آنها رونمایی شــد .الواح منتخب باروی تخت جمشــید ،ظهر یکشــنبه ( ۱خرداد
 )۱۴۰۱و در نمایشــگاهی بــا عنوان «بازگشــت به خانــه» در موزه تخت جمشــید
رونمایی شــده و برای همیشــه در ســرزمین مادری آرام گرفتند .این الواح ،در مهرماه ســال  98پس از
تالشها و رایزنیهای بینالمللی از ســوی دســتگاههای مختلف ،پس از  ۸۴سال به ایران بازگشت و
به موزه ملی ایران منتقل شــد .در میان این الواح ،لوحی وجود دارد که در آن به نام شــیراز و باغهای
زیبای شیراز اشاره شده و این نشان از پیشینه شهر شیراز دارد .این الواح در دوازده موضوع دستهبندی
میشوند که ۱۱۰مورد منتخب و به معرض نمایش در میآمده است .این الواح شامل جزئیات زیادی
در خصوص حقوق زنان شــاغل و دیگر موارد میشود که در مقایسه با سایر تمدنها نشان دهنده این
است که تخت جمشــید با پرداخت حقوق به هنرمندان و کارگران ســاخته شده و این مسأله بسیار
حائز اهمیت است .این نمایشــگاه که رویدادی ملی و بینالمللی محسوب میشود ،به مدت یکماه
برپا بوده و عالقهمندان میتوانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

خبر در خبر

زیستبوم -سه نفر از هیأت کارشناسی چهار نفره
دادگســتری ارومیــه ،راننــده را تنها مقصــر فاجعه
تصــادف اتوبــوس خبرنــگاران (دوم تیرمــاه )1400
دانســتند و در ایــن میــان ،تنهــا «عبــاس فرمانی»
کــه بــه تازگــی از ســمت رئیــس پلیــس آذربایجان
غربی بازنشســت شده 50 ،درصد تقصیر را متوجه
دســتگاههای دولتــی از جملــه اداره کل حفاظــت
ط زیســت آذربایجــان غربــی ،اداره حفاظت
محیــ 
ط زیســت ارومیه و ســتاد ملی احیــای دریاچه
محی 
ارومیه دانسته است.
ایــن ســه کارشــناس در حالی مســئوالن محیط
زیســت و ســتاد ملــی احیــا را در ایــن فاجعــه مبــرا
دانســتند کــه خبرنگار «ایران» شــاهد اجبــار راننده
اتوبــوس بــرای رفتــن بــه مســیر انتخابــی از ســوی
مســئوالن ســفر بود .راننــده اتوبوس پــس از خروج
خبرنگاران از تونل زاب و ســوار شدن آنها به «علی
حاجی مرادی» نماینده ســتاد احیا کــه در اتوبوس
حضــور داشــت اعالم کــرد کــه اتوبوس او مناســب
مســیر انتخاب شده توسط مسئوالن سفر نیست .او
حتــی یادآوری کرد که این مســیر خــودروی کوچک
میخواهد اما حاجی مــرادی کوچکترین توجهی
به اعتراضهــای مداوم او نکرد .هیأت کارشناســی
یکــی از دالیــل تصــادف و محکومیــت راننــده را

ســرعت باالی او دانستهاســت ،این در حالی اســت
کــه همــه خبرنگارانــی کــه از آن حادثه جان ســالم
بــه در بردهاند بارها شــهادت دادند که ســرعت کم
اتوبوس در مســیر زاب به نقده باعث پرســش آنها
شده و راننده در پاسخ به سؤال آنها اعالم کرده بود
چــون مســیر پر از دره اســت آرام میرانــد .اتوبوس
زمانی سرعت گرفت که راننده فریاد زد ترمز ندارد.
کارشناسان در بخشی از گزارش نوشتهاند راننده به
قانونــی که او را موظف به رعایت ســرعت مطمئنه
کرده ،توجهی نکرده اســت .خبرنگار «ایران»(یکی
از مصدومان حادثه) پیش از نگارش گزارش توسط
کارشناســان دادگســتری با عباس حیدرزاده یکی از
ط زیست و ستاد
ســه کارشناســی که مســئوالن محی 
احیــا را تبرئه کردهاند تماس گرفت و شــهادت داد
که او بهعنوان کسی که در ردیف اول اتوبوس پشت
ســر راننده نشســته بود شاهد بود ســرعت اتوبوس
زمانــی افزایــش یافــت که اتوبــوس به ســمت دره
رفت .هیأت کارشناسی برخورد اتوبوس با گاردریل
را ابتــدای تصادف میدانند در حالی که پیش از آن
بارهــا اتوبوس به ســمت دره رفت و راننــده آنها را
دوباره به مســیر بازگرداند .ایــن موضوع در گزارش
«ایران» با عنوان «با دو تابوت برگشــتیم» در تاریخ
 6تیــر  1400هــم به چاپ رســیده اســت .همچنین

از پــروژه تونــل انتقــال آب زاب به دریاچــه ارومیه به
این سفر رفته بودند .نقص فنی اتوبوس ،پنهانکاری
راننده درباره نقص فنی اتوبوس ،بیتوجهی نماینده
ستاد احیای دریاچه ارومیه در اتوبوس به هشدارهای
راننده ،عدم بازرسی اتوبوس توسط پلیس راهنمایی
و رانندگــی و ...در نهایــت عواملــی بودنــد که باعث
شــدند اتوبــوس به محــض ورود بــه جاده پــر پیچ و
خــم و قدیمی پیرانشــهر به نقده ،واژگــون و جامعه
مطبوعاتی ایران را سوگوار کند .در زمان این تصادف
تلــخ «عیســی کالنتــری» رئیــس ســازمان حفاظت
ط زیســت بــود .او و مســعود تجریشــی رئیس
محیــ 
ســتاد ملــی احیــای دریاچــه ارومیه هرگــز حاضر به
عذرخواهــی و پذیرش قصور در این حادثه نشــدند.
بعد از تصادف مشخص شد که ستاد احیای دریاچه
ط زیســت بهعنوان
ارومیــه و ســازمان حفاظت محی 
متولیان ســفر ،اتوبــوس را از شــرکت ســیمان اجاره
کردهاند و سرنشینان آن بهعنوان کارگران این شرکت
به پلیس راهنمایی و رانندگی معرفی شدند .بیشتر
سرنشینان اتوبوس حامل خبرنگاران خانم بودند و
این سؤال از سوی وکیل خبرنگاران در جلسات دادگاه
مطرح شــد که چطور پلیس راه با توجه به جنســیت
سرنشــینان قبــول کرده کــه اتوبوس حامــل کارگران
شرکت سیمان است؟

مســجد ســنگی تــرک (داش مســجید) ،یکــی از مســاجد تاریخــی اســتان
آذربایجانشرقی است که در شهر َ
«ترک» از توابع شهرستان میانه قرار گرفته
است .ستونهای این مسجد از سنگهای سرخرنگ یکپارچه و خوشتراش
ســاخته شــده و دیوارهای بیرونی آن ،با کتیبهها و کندهکاریهایی بســیار زیبا
مزین شــده اســت .اوج هنر معماری این مسجد ،محراب اصلی آن است که
از سنگ یکپارچه ساخته شده و با کندهکاریهایی باشکوه مزین شده است.
تاریخ بنای این مســجد که در ســال  1348شمســی به ثبت ملی رســیده
است ،به دوره ایلخانی نسبت داده میشود .هر چند که تاکنون هیچ کتیبهای
درخصوص تاریخ دقیق این بنای سنگی یافت نشده است ،اما برخی بنای آن
را به زمان حیات امام حســن مجتبی(ع) ،برخی دیگر به ســده ششم هجری
و برخــی دیگر نیز به ســده هشــتم هجــری و دوران حکومت ســلطان محمد
خدابنده (قرن دهم) نسبت میدهند.
ëëستونهایسنگیمتنوع
مســجد جامــع تــرک ،از ۱۰بخــش تشــکیل شــده و ســاختمان اصلی آن
تماماً از ســنگ و شبســتانها نیز از آجر ســاخته شــد ه اســت .بر در و دیوار این
مســجد تاریخ  ۱۰۱۶قمرى یعنى دوران شاه عباس صفوى و نیز  ۱۲۸۲دوران
ناصرالدین شاه قاجار به زبانهاى عربى و فارسى نقش بسته است .کتیبهاى
نیز بر ســنگهاى وســط دو پنجره مسجد وجود دارد که روی آن تاریخ تعمیر
و معرفــى معمار بنا (عبدالوهاب) و بانى مســجد (حاجى مــراد ترکى) دیده
میشود.
«محمــــد رحمتپــور»
مســئول ثبــت آثــار اداره
کــــــل میـــــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایعدستی
آذربــــایجـــانشـــــرقی ،در
معرفی بیشــتر این مسجد
سنگی به «ایران» میگوید:
مسجد سنگی تَرک مسجد جامع ترک به طول
و عرض  15*21متر ساخته
شــده و دیوارهــای شــمالی و غربــی آن ســنگی و آجری اســت .نمای شــرقی
مســجد ،ایوانی با طول و عرض 10متر و 20ســانتیمتر و با ارتفاع 3متر از کف
حیاط تا در و پنجرهها ،دارای نمای ســنگی و آجری اســت .به گفته این مقام
مسئول ،در نمای شرقی 2نوع حجاری مشاهده میشود؛ معماری لچکیهای
ورودی قدیمیتر ،اما گل و آیات و اشــعاری که در بقیه بدنه حک شــده است
متأخر بوده و دارای تاریخ تجدیدنظر بنای  1282هجری قمری است.
رحمتپور میگوید :مســجد سنگی در گوشه شمالشــرقی ،دارای منارهای
اســت که از نیم طبقهای و پشتبامها به بام مسجد راه دارد .نمای ستونهای
داخلی سنگی بوده و دارای برشهای هنرمندانه و قطاربندیهای ظریفی است
که شــاید در منطقه آذربایجان با کارهای ســنگی اســتپانوس در جلفا مقایســه
میشــود .ضمنــاً فرم ســتونها متنوع بــوده و از تکرار پرهیز شــده اســت .روی
الیههای ســنگی مسجد نیز گنبدهای کوچکی مشــاهده میشود که در قسمت
جنوبی (مشرف به محراب سنگی) رفیعتر و بلندتر از بقیه گنبدها است.
ëëکتیبهایناتمامدورمحراب
به گفته وی ،مســجد دارای 4محراب ســنگی اســت .دور محراب مســجد
بزرگ متن کتیبهای ناتمام وجود دارد .محراب دوم نیز در صحن غربی قرار
دارد که دارای اشــکال بدیعی اســت .این بنای تاریخی احتماالً بر اثر زلزله در
اواخر زندیه و قاجار منهدم شــده و با استفاده از مصالح مسجد و روی همان
پالن و با همان مشــخصات دوبارهسازی شده است .جبهه جنوبی مسجد در
دورههای بعدی الحاق شــده اســت .آرامگاه بانی مســجد جامع ترک نیز در
بخش جنوبغربی آن قرار دارد .مســئول ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی آذربایجانشرقی میافزاید :در حیاط این مسجد
حوضــی بــه چشــم میخــورد که بنا بــه ضــرورت محلی بــرای وضــو گرفتن
نمازگزاران تعبیه شــده اســت .با عبور از حیاط ،وارد شبســتان اصلی مسجد
خواهید شــد و به محض ورود ،یک ســردر ســنگی یکپارچه نظر همگان را به
خود جلب میکند .روی این تکه ســنگ ،حجاریهای بســیار ظریف و زیبایی
دیده میشود که با توجه به کمبود ابزار و تکنولوژیهای پیشرفته در آن دوره،
ارزش ایــن اثــر حیرتانگیز را چندین برابر میکند .مســجد ســنگی ترک ،در
طــول زمان بــه دفعات مورد مرمت و بازســازی قرار گرفتــه و اداره حفظ آثار
باســتانی استان آذربایجانشــرقی وظیفه حفظ و مرمت آن را برعهده گرفته
است .در حقیقت مسجد جامع در قریه ترک که معمار و حجار آن در نهایت
فراغت و ســلیقه روی آن کار کرده اســت با همه کوچکی مســجدی اســت که
نظیر آن را کمتر میتوان دید.

چشم هفتم در میراث برگزار میشود

نخســتین دوره نمایش «چشــم هفتــم در میراث» کــه به اکــران ویدیوهای
خبری با موضوع موزه و میراث فرهنگی اختصاص دارد با همکاری ایکوم و
موزه سینمای ایران برگزار میشود.
ســیداحمد محیط طباطبایی ،رئیس ایکوم ایران درباره برگزاری این برنامه
گفــت :خبرنگاران همیشــه یاری رســان امر میراث فرهنگی و مــوزه بودهاند
و اطــاع رســانی آنهــا در مــوارد بســیاری مانع تخریــب و صدمه بــه میراث
فرهنگی شده اســت .بنابراین تصمیم گرفتیم با اکران ویدیوهای خبری در
موزه سینما که به موضوعات میراث و موزه پرداخته است ،هم از تالشهای
آنــان قدردانــی کنیم هــم فرصتی به وجــود بیاوریم که عموم مــردم با این
موضوعات بیشــتر آشــنا شــوند .اوگفــت :نقش رســانه در اطالع رســانی در
پیشگیری از جرایم میراث فرهنگی و هویت بخشی فرهنگی انکارناپذیر است
و قصد بر آن است که این برنامه در سال های آتی نیز برگزار شود تا در طول
ســال هم شاهد رشد ویدیوهای خبری در این حوزه باشیم هم مردم بیشتر
با موزه و میراث فرهنگی و هویت تاریخی خود آشنا شوند .در این برنامه آثار
خبرنگارانی چون زهرا کشوری ،حسن ظهوری ،فاطمه علی اصغر ،مرجان
حاجــی رحیمــی ،محســن ظهــوری ،ســمیه
ایمانیان ،مریم اطیابی ،احســان رستمیپور،
رضــا واعظــیزاده و حمید حاجیپــور پخش
میشود .داستان گوتیها ،شهر متروک تاریخ
زنده ،قصه درختان کهنسال ایران ،بالتکلیفی
بادگیر ،راز و رمزهای پیشاعیالمیان ،رونمایی
از شــاهنامههای تاریخی کاخ گلســتان ،معمار انگلیســی آرایههای ایرانی ،از
پرده برون افتاد ،تجربههای در ســایه مانده ،مرگ سرنوشــت حصار صفوی
تهران ،میراث نادرشاه ،نخستین غارت شوش باستانی ،رازهای کلماکره77 ،
سال بیخبری از گمشدگان جنگ ،رونمایی از سامانه یکپارچه هوشمندسازی
موزهها ،ساختمان تاریخی روزنامه اطالعات ،نخستین موزه ،پتک فرانسوی،
قصه خانه پروین ،خداحافظی با آخرین یادمان مســتوفی الممالک ،کشف
بزرگترین گورستان باستانی کشور ،کشفیات منحصر در غار هوتو ،درد در جان
ایران ،گورباســتانی پشت سد خرسان ،شمشــیرزن بافنده ،چطور شهر سفید
را به خاک ســیاه نشاندند ،پاشنه سنگی  2هزار ســاله دروازه دوره اشکانیان و
دروازهای که کوروش کبیر دســتور ساخت آن را داد ،عنوان فیلمهایی هستند
که نمایش داده میشوند .ورود برای عموم آزاد و رایگان است و عالقهمندان
میتوانند روز چهارشــنبه چهارم خردادماه  1401از ســاعت  15تا  18به سالن
تمدن موزه سینما واقع در باغ فردوس مراجعه کنند ،همچنین یک ساعت
پایانی این برنامه به پرسش و پاسخ اختصاص دارد.

